li

rwt-

Ata de Reunião~
N.º 20 \

RIOBOCO
SERVIÇOS GERAIS. ENGENHARIA EMANUTENC>,ô. SA.

RELATO

N ,1!

1

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

1.1

O Técnico de Segurança da Entidade Executante (TSEE) não participou nesta reunião, não tendo sido abordados

ACÇÃO

assuntos referentes à área de segurança e saúde no trabalho .
Estes assuntos têm sido tratados e atualizados por norma diariamente entre o Coordenador de Segurança em
; Obra (CSO) e o TSEE, via telemóvel e/ou correio eletrónico.
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utante (EE) prevê que ~~ ~dua; próximás .sema~as se -,Õ~t~Úe~ -ã-~ ec uta ~ ~lgÚ~;--d,istr~-bá-iho-s ~·-·

referidos na ata da reunião anterior e se dê início a outros trabalhos, nomeadamente :
a)

Conclusão da execução do coroamento da plataforma do esporão sul, com blocos de grandes
dimensões;

b)

Remoção da travessia entre as duas margens do rio e colocação de enrocamentos para a conclusão do
manto e cobertura da plataforma do talude do esporão sul, na zona de transição em planta e perfil
{Enraizamento);

c)

Colocação de blocos antiter no esporão norte, caso a grua Sennebogen 6180 já esteja operacional.
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3.1
Nada a referir.
4

CONTROLO DA QUALIDADE E AMBIENTE

4.1

Nada a referir.

5

PROJETO

5.1

Nada a referir

6

PRODUÇÃO

6.1

No esporão sul, foram efetuados os seguintes trabalhos:
a)

Execução da cobertura da plataforma, na zona próxima do perfil PK30, incluindo a abertura de caixa,
fornecimento e colocação de enrocamentos.

No esporão norte foram efetuados os seguintes trabalhos :
a)

Execução da cobertura da plataforma até ao perfil PKll0, incluindo a abertura de caixa, fornecimento
e colocação de enrocamentos;

b)
6.2

Execução do manto do talude interior, entre os perfis PK25 e PK35 .

Entre os dias 30/Set. e 08/Out. houve lugar a más condições de agitação marítimas, que impediram a realização
de trabalhos na cabeça do esporão norte. Apesar de desde o dia 11/Out. as condições do mar serem boas, não
foi possível colocar blocos antiter na cabeça do esporão norte, pelo facto da grua Sennebogen 6180 estar
inoperacional desde o dia 28/Set.

7

OUTROS ASSUNTOS

Nada a registar

Próxima Reunião :

27/10/2021, às 10h no Estaleiro da Obra
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